


บางครั้ง
ก็สามารถช่วย

“มดน้อย

พญาราชสีห์
และพญาคชสาร

ได้”

พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา
5 พฤศจกิายน 2562



ส่งออกเพ่ิมข้ึน กระเป๋าแฟบลง
ปรมิาณการส่งออกล าไยพุ่ง มูลค่าการขายล าไยแพง แต่ท าไมราคาหน้าสวนถึงพัง?

เกษตรกรขายล าไยได้ราคาถูกลง 
แต่พ่อค้าคนกลางขายล าไยได้ราคาสูงขึ้น

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

 30,000.00

 35,000.00

 40,000.00 180

100
20,000

30,000

40,000

ดัชนีราคาล าไย
ราคาส่งออก
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2557 2562

ต้ังแต่รฐัประหาร - ปัจจุบัน 

ราคาส่งออกล าไยสด +60.6%

ราคาขายล าไยหน้าสวน -13.1%



แผนท่ีจงัหวัดล าพูน

N

ล้งใหญ่แห่งภาคเหนือ
เครอืข่ายตระกูลจา้ว ปลูกล าไยบนหลังเกษตรกรไทย

บรษัิท ต้าx จ ากัด

บรษัิท อิ่นx จ ากัด

บรษัิท ฮองx จ ากัด



โครงสร้างผู้ถือหุ้นล้งล าไยตระกูลจ้าว
3 บรษัิทล้งใหญ่ มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน ไม่เกิดการแข่งขันจรงิ

นายจา้ว A
(แปลงสัญชาติไทย)

นายจา้ว B
(สัญชาติจนี)

นายจา้ว C
(สัญชาติจนี)

นางจา้ว
(แปลงสัญชาติไทย)

นายโจว
(สัญชาติจนี)

นางสาวชื่อไทย
(สัญชาติไทย)

ฮองx อิน่x ต้าx

c

รายได้รวม 255 ลบ.
ก าไรสุทธ ิ-1.8 ลบ.

รายได้รวม 218 ลบ.
ก าไรสุทธ ิ1.6 ลบ.

รายได้รวม 128 ลบ.
ก าไรสุทธ ิ1 ลบ.

อัตราก าไรสุทธิ*
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อัตราก าไรสุทธิ*
0.78% 

อัตราก าไรสุทธิ*
-0.71% 



คอนโดแพง เกินก าลังคนส่วนใหญ่
สาเหตสุ่วนหนึ่ง มาจากกลุ่มทุนจนี

ทุนจนีทะลักเข้าตลาดอสังหาฯ ไทย
ปี

FDI
จนี

(อสังหาฯ)*

ดัชนี
ราคา
คอนโด

รายได้
ครวัเรอืน**

2558 1,339 155.4 26,915 
2559 3,492 165.2 26,931 
2560 5,311 169.7 26,946 
2561 11,348 180.9 26,659 

c

ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม 

เพ่ิมสูงขึ้น 17%

รายได้ครวัเรอืน 

ลดลง 2%

นับต้ังแต่รฐัประหาร 57…

เพ่ิมขึ้น 7 เท่า



เปิดประเคนรถไฟความเร็วสูง
ศึกษาแล้วว่าไม่คุ้ม แต่ก็ต้องจ าใจสรา้ง ท าชาติเสียประโยชน์กว่าเดิม

ธ.ค.
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ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ
วา่ด้วยความ

รว่มมือด้านการ
พัฒนาโครงสรา้ง
พ้ืนฐานทางรถไฟฯ 
กับ ประเทศจนี 

โดย ไม่เปิดประมูล

ม.ค.
29
2559

เจรจานัดพิเศษ
กับตัวแทนจนี 

วา่ไทยจะ ไม่สรา้ง
รถไฟความเรว็สูง
อกีต่อไปแล้ว ขอ
ปรบัลดสเปคลงมา
เป็น รถไฟทางคู่

แทน

ก.พ.
-

2559

จนีไม่ส่งผู้แทนมา
เจรจาเพ่ือสรา้ง
รถไฟทางคู่ตามท่ี
ได้นัดหมายเอาไว้

มี.ค.
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2559

ประยุทธ์ บินไป
ประเทศจนี 

เพ่ือยืนยันกับ
นายกฯ จนี วา่ 

ไทยจะสรา้งรถไฟ
ความเรว็สูงต่อไป 

โดยขอ
กู้เงนิจากจนี

ในอตัรามติรภาพ
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รัฐไทยอุ้มค้าออนไลน์จีน
อ านวยความสะดวกทางศุลกากรให้ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิรซ์ เตรยีมฆา่ SMEs ไทย

ค้าออนไลน์เจา้อื่น เฉพาะเจา้พิเศษ*ผู้น าเข้าท่ัวไป

สินค้าถึงไทย 
ส่งต่อไปยังปลายทาง ทันที น าสินค้าท่ีน าเข้าออกจากตู้คอนเทนเนอรแ์ล้วน าสินค้าไปเก็บไวใ้น คลังสินค้าทัณฑ์บน

เส่ียงขาดทนุหากลูกค้าคืนของ ก าไรหดหากลูกค้าคืนของ ลดต้นทนุหากลกูค้าคืนของ

ผ่านพิธีทางศุลกากร
เสีย ภาษีน าเข้า + VAT
ยกตู้คอนเทนเนอร ์ทันที

เสียภาษีน าเข้าเป็นรายชิน้ 
ในวนัท่ีน าสินค้าชิน้น้ัน ๆ 

ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

เสียภาษีน าเข้าเป็นรายชิน้ 
โดยมีก าหนดช าระ

ทกุ 14 วัน

หลังออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

ไม่ได้สิทธิพิเศษ VAT ไม่เสีย VAT หากราคาส าแดงไม่เกิน 1,500 บาท



ประยุทธ์อยู่ตรงไหน ในสายตาราชสีห์
กรณีโควิด-19 คือค าตอบ

จนี
ม.ค.
25

ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข

ระดับสูงสุด

ท่ัวประเทศ



อีสานแล้งเพราะน้าโขงขอด
ปัญหาท่ีใหญ่เกินมดน้อยแก้

30/12 23/01 17/02

สถานีวดัน้าเชยีงแสน 
จ.เชยีงราย


